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1.

SAMMENDRAG

Aust-Agder revisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet «Spesialundervisning i
Vegårshei kommune» på oppdrag fra kontrollutvalget i Vegårshei. Prosjektet har blitt
gjennomført i perioden september 2018 – januar 2019. Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen
er blant annet kontrollutvalgets overordnede analyse, som peker på utfordringen med en høy
andel spesialundervisning i kommunen.
Gjennom opplæringsloven, forskrifter og veileder fra utdanningsdirektoratet er det satt et
fokus og et mål for å få ned andelen spesialundervisning. Dette er med bakgrunn i et mål om
fellesskapsskolen, hvor flest mulig elever kan delta i den ordinære undervisningen.
Opplæringsloven oppstiller en rett til spesialundervisning om eleven ikke får utbytte av
opplæringen som gis. Denne rettigheten kan ikke avslås på bakgrunn av for eksempel
økonomi.
Forvaltningsrevisjonen er konkretisert til å omhandle kommunens tilnærming til tilpasset
opplæring og spesialundervisning, og prosjektet vil ta for seg skolens rutiner og praksis
tilknyttet dette. Prosjektet vil avgrenses til å se på skolens tiltak for å få flere elever inkludert i
den ordinære undervisningen, i tillegg til en gjennomgang av enkeltvedtak for
spesialundervisning. Et utvalg enkeltvedtak er plukket ut for å måle disse opp mot sentrale
krav i lov, forskrift og veiledere. I tillegg har revisjonen sett på evalueringsfasen av
spesialundervisningen.
Revisjonen har i forbindelse med prosjektet blitt forelagt en mengde informasjon om skolens
arbeid med spesialundervisning, både gjennom intervjuer og forelagte dokumenter.
Revisjonen observerer at det er satt i gang en rekke tiltak, både for å sikre et godt læringsmiljø
for elevene, men også for å gjøre spesialundervisningen mer hensiktsmessig, slik at elevene
får den opplæringen de har krav på. Revisjonen anbefaler at dette arbeidet fortsetter.
Andelen spesialundervisning har i løpet av de siste årene gått noe ned, men den er fremdeles
det som karakteriseres som høy. Revisjonen ser i den sammenheng behov for et styrket arbeid
med dette, og kommunen bør vurdere å sette seg konkrete mål med tilhørende tiltak for å få
ned andel spesialundervisning. Når tiltak som er satt i gang ikke gir den ønskede effekt, må
tiltakene evalueres, og eventuelt endres eller bli supplert med annen type tiltak.
Kommunen er gjennom fylkesmannen blitt med på et prosjekt i regi av Statsped, som
fokuserer særlig på arbeidet med elevers adferdsutfordringer, hvor formålet er
kompetanseheving for et mer inkluderende læringsmiljø. Slike prosjekter anser revisjonen
som positive for kommunen, og skolen bør dra nytte av dette i sitt videre arbeid.
Revisjonen anbefaler at kommunen, etter en viss tid, ser på effekten av det arbeidet som nå
gjøres på skolen, i forhold til et mer inkluderende læringsmiljø.
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2.

INNLEDNING

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i Kommunelovens § 77 nr. 4 og nærmere presisert i §§ 6, 7 og
8 i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
Prosjektet «Spesialundervisning» er vedtatt i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon
for perioden 2012-2015. Prosjektplan ble lagt frem og vedtatt i kontrollutvalgets møte
26.4.2018 (saksnr.12/18). I henhold til denne bestillingen, har Aust- Agder Revisjon IKS
gjennomført en forvaltningsrevisjon for kontrollutvalget i Vegårshei.
Opplæringsloven1§ 13-10 tillegger kommunen ansvar for å følge opplæringsloven og
tilhørende forskrifter. Det er presisert at skoleeier både skal ha et forsvarlig system for å
vurdere om kravene i lovverket blir oppfylt, og et forsvarlig system for å følge opp resultatene
fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger.
FIGUR 1. Faser i saker om spesialundervisning
Fase 1
Tilmelding og
utredning
Fase 2

Fase 6

Tilmelding til
PPT

Evaluering

Fase 5

Fase 3

Planlegging
og gjennomføring

Sakkyndig
vurdering
Fase 4
Enkeltvedtak

Enheten Vegårshei skole, SFO og voksenopplæring har ansvar for grunnskoleopplæring (1.10. klasse), SFO, voksenopplæring for fremmedspråklige, grunnskoleopplæring for voksne
etter Opplæringsloven §§ 4A-1 og 4A-2. Voksenopplæring kjøpes av Risør kommune.2
Vegårshei skole er en 1.-10. skole med 300 elever, fordelt på 13 klasser. Skolen er organisert i
tre deler: småtrinnet/småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Skolen har 34 pedagoger,

1
2

LOV-1998-07-17-61
Vegårshei.kommune.no/organisasjon

3

11 fagarbeidere og 2 lærlinger. Av funksjoner har skolen rektor, 2 undervisningsinspektører,
spesialpedagogisk koordinator, rådgiver, sosiallærer og kontorkonsulent.3
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Det er PPT
som skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering om behov for
spesialpedagogisk hjelp der loven krever det. PPT er for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og
Gjerstad kommuner organisert som en interkommunal tjeneste.

3

Ibid
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3.

PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING

3.1.

FORMÅL

Formålet med prosjektet er å kartlegge noen av årsakene bak tendensen til kommunens høye
andel spesialundervisning på grunnskolen. Prosjektet vil rette fokus på formelle forhold og
rutiner ved kommunens saksbehandlingsprosess tilknyttet spesialundervisning. Revisjonen vil
se på hvordan konkrete forhold i fasene før, under og etter vedtak kan være potensiell
årsaksforklaring på kommunens høye andel av elever med spesialundervisning.
Prosjektet vil videre ha til formål å se på vurderingene Vegårshei kommune som skoleeier
legger til grunn ved tildeling av ressurser i forbindelse med spesialundervisning. Det vil i
tillegg være formålstjenlig å se på de vurderingene som ligger til grunn i grenseovergangen
mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring i ordinær undervisning.
Prosjektet vil også ha til hensikt å belyse i hvilken grad kommunen, på de forskjellige
administrative nivåene, arbeider strukturelt med tilpasset opplæring og spesialundervisning.
3.2.

PROBLEMSTILLINGER

1) I hvilken grad er saksbehandlingsprosessen frem til vedtak om spesialundervisning i
tråd med opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser? Og har kommunen
tilstrekkelige rutiner for tilpasning av ordinær opplæring?
2) Hvilke vurderinger ligger til grunn for kommunens ressurstildeling til
spesialundervisning? Herunder hvordan elevens timeantall er i Vegårshei
sammenlignet med andre kommuner, samt kommunens finansiering av
spesialundervisningen
3) Hvilke rutiner og praksiser har kommunen for å følge opp om elevene får tilstrekkelig
utbytte av spesialundervisningen?

3.3.

METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING

Prosjektet er gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Camilla
Eriksrud, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.
Det metodiske arbeidet har tatt utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming gjennom
dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og et utvalg
enkeltvedtak tilknyttet spesialundervisning. Det har blitt gjennomført intervjuer med
nøkkelpersoner tilknyttet spesialundervisning i kommunen.

5

Prosjektet er avgrenset til en vurdering av de formelle forholdene omkring
spesialundervisning og tilpasset opplæring. Dette innebærer de formelle kravene til
saksbehandlingen og en vurdering av strukturelle rammer som rutiner, kommunikasjon etc.
Prosjektet innebærer ikke en vurdering av elementer som berører kommunens faglige
skjønnsutøvelse i sakene.
Forvaltningsrevisjonen er avgrenset mot PPTs arbeid og ansvar med spesialundervisning og
tilpasset opplæring.
Forvaltningsrevisjonen gjør ikke vurderinger av eventuelle forhold i omgivelsene som kan
forklare den store bruken av spesialundervisning i Vegårshei, men dette vil inkluderes i en
deskriptiv vinkling.
Aust-Agder Revisjon har gjennomgått et utplukk av enkeltsaker som omhandler rett til
spesialundervisning. Revisjonen ba om å få utlevert de ti siste enkeltvedtakene gjort ved
skolen.
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4.

PROBLEMSTILLINGER

4.1.

FØRSTE PROBLEMSTILLING

1) I hvilken grad er saksbehandlingsprosessen frem til vedtak om spesialundervisning i
tråd med opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser? Og har kommunen
tilstrekkelige rutiner for tilpasning av ordinær opplæring?
4.1.1. REVISJONSKRITERIER
Tilpasset opplæring og tidlig innsats
Tilpasset opplæring har lange tradisjoner i Norge som en del av «fellesskolen», sammen med
prinsippene om likeverd og inkludering. Etter opplæringsloven skal opplæringen tilpasses den
enkelte elev. Målet i skolen blir i stortingsmelding `Læring og fellesskap` St.meld. 18 (20102011) beskrevet som at flere elever skal få undervisning innenfor det ordinære
opplæringstilbudet, men at elevers rettigheter til spesialundervisning fortsatt er gjeldende.
Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at elevene får best mulig utbytte av
opplæringen. Opplæringsloven § 3-1 fastslår elevens rett til tilpasset opplæring; dette er ingen
individuell rettighet. Etter forarbeidene4 skal prinsippet om likeverdig opplæring være
grunnprinsippet i den norske skole.
Opplæringsloven § 1-3
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev

Forarbeidene beskriver ”Tilpasset opplæring handler om å skape god balanse mellom evnene
og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet”5.
Etter utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning, er forutsetninger som legger
grunnlaget for at alle elever får tilpasset opplæring:
 Godt læringsmiljø
 Lokalt arbeid med lærerplaner
 En vurderingspraksis som fremmer læring og utvikling
 God kompetanse
 Universell utforming

4
5

Ot.prp. nr. 46 (1997-98)
Meld. St. 18. (2010-2011) s.9
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Med virkning fra 1. august 2018 fikk opplæringsloven en ny bestemmelse om tidlig innsats på
1. til 4. trinn, som innebærer at skolen skal sørge for at elever på 1. til 4. trinn som står i fare
for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv
opplæring. Opplæringen kan gis som eneundervisning om det er det beste for eleven. Denne
bestemmelsen kom etter ønske fra regjeringen om tydeligere krav til lokale myndigheter, på
bakgrunn av en fortsatt stor kvalitetsforskjell mellom skoler.6
Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
undervisningstilbudet, har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. At eleven
skal få et «forsvarlig utbytte av opplæringen» betyr ikke at eleven har rett på et optimalt
opplæringstilbud7.
Skolens plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi elevens
tilfredsstillende utbytte av opplæring før vedtak om spesialundervisning, er lovfestet i
opplæringsloven § 5-4. Bestemmelsen skal sikre at skolene foretar en vurdering av om eleven
kan få utbytte av opplæringen før PP- tjenesten kontaktes8.

Opplæringsloven § 5-4 (1) 3. pkt.
Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære
opplæringstilbudet med sikte på å gi elven tilfredsstillende utbytte før det blir
utarbeidet sakkyndig vurdering.

Denne bestemmelsen kom blant annet på bakgrunn av en evaluering av spesialundervisningen
etter Kunnskapsløftet, som viste at det er en sammenheng mellom kvaliteten på ordinær
opplæring og omfanget av spesialundervisning9. Det ble vist til at skoler som ikke har rett
kompetanse eller virkemidler til å møte utfordringer i læringsmiljøet tilbyr generelt mer
spesialundervisning enn skoler som har et godt fungerende allmennpedagogikk10.
Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og
spesialundervisning. Skolens evne til å gi elevene opplæring som ivaretar deres faglige og
sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær opplæring, er med på å avgjøre behovet for
spesialundervisning.11 Det er presisert i opplæringsloven at skolen bevisst skal bruke det
handlingsrommet som ordinær undervisning gir, før rektor melder et behov for eleven til PPT.
6

Meld. St. 21 (2016-2017) “Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen”
Ot.prp. nr. 46 jf. Rt. 1993 s. 811 «Malvik-dommen».
8
Rundskriv, Kunnskapsdepartementet 2.juli 2013
9
Prop. 129 L (2012-213).
10
Ibid
11
Udir.no «Veilederen Spesialundervisning»
7

8

Skolen må kartlegge, vurdere og eventuelt prøve nye tiltak på skolen innenfor rammen av
ordinær opplæring.
Før kommunen fatter vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig uttalelse
fra PPT. Denne vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva
slags opplæringstilbud som bør gis. Kommunen kan i vedtaket gå bort i fra den sakkyndige
vurderingen, men dette må i så fall grunngis i vedtaket. I vurderingen av hva slags tilbud
eleven skal gis, skal det legges særlig vekt på elevens utviklingsmuligheter.
Enkeltvedtak om spesialundervisning
Dersom ikke eleven kan nyttiggjøre seg av den ordinære undervisningen, har denne rett på
spesialundervisning etter opplæringslovens kapittel 5, jfr. opplæringsloven § 5-1. Om eleven
har krav på spesialundervisning, skal dette fattes gjennom et enkeltvedtak.

Opplæringsloven § 5-1 (1)
Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det
ordinære undervisningstilbudet, har rett på spesialundervisning.

Det er kommunens ansvar å sikre at elever med spesialundervisning får et «forsvarlig utbytte»
av den samlede undervisningen. Om dette kravet er oppfylt, vil avhenge blant annet av om
kravene i opplæringsloven blir fulgt.
Bestemmelsen fastslår vilkårene for spesialundervisning, men inneholder ingen definisjon av
innholdet i spesialundervisningen. Vurderingstemaet etter første ledd er om eleven har rett til
spesialundervisning eller ikke. Etter annet ledd skal det vurderes hva som vil gi eleven et
forsvarlig tilbud.
Etter opplæringsloven § 5-3 kan eleven eller foreldrene kreve at det blir satt i gang
undersøkelser som er nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning.
Undervisningspersonalet skal melde fra til rektor ved behov for spesialundervisning. Før
igangsettelse av sakkyndig vurdering skal eleven eller foreldre samtykke.
Opplæringsloven § 5-3 fastsetter kravet til en sakkyndig vurdering, som skal være utarbeidet
før et eventuelt enkeltvedtak om spesialundervisning. Denne vurderingen skal vise om eleven
har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Det er PPT som
utarbeider de sakkyndige vurderingene for Vegårshei kommune. Dette prosjektet vil i
midlertidig ikke gå nærmere inn på utarbeidelsen av sakkyndig vurdering.
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Forvaltningsloven stiller krav til utformingen og innholdet i et enkeltvedtak.
Forvaltningsorganet skal etter fvl. § 11a «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet
opphold». Om saken kan ta uforholdsmessig lang tid, skal det sendes et foreløpig svar.
Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om retten til å klage på vedtaket.
Blant de ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper som kan være sentrale er
forsvarlighetsprinsippet, saklighetsprinsippet, forbudet mot vilkårlige avgjørelser, forbudet
mot sterkt urimelige avgjørelser og forbudet mot usaklig forskjellsbehandling.
Etter forarbeidene12 skal vedtaket om spesialundervisning være så klart og fullstendig at det
ikke er tvil om hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Et gitt antall timer uten videre
beskrivelse av innholdet i undervisninga eller den organisatoriske gjennomføringen, vil ikke
være tilstrekkelig. Etter veileder skal det angis klokketimer.
Organiseringen av spesialundervisningen skal komme klart frem av vedtaket; hvordan
spesialundervisningen skal foregå, som for eksempel i gruppe eller en-til-en. Har man vedtatt
en-til-en undervisning, skal det, etter veileder fra utdanningsdirektoratet, komme frem
bakgrunnen for dette. Hvilken kompetanse som skal brukes, for eksempel spesialpedagog
eller assistent, skal også komme frem av vedtaket.
4.1.2. FAKTA
4.1.2.1 Tilpasset opplæring og tidlig innsats
Revisjonen har snakket med rektor og spesialpedagogisk koordinator ved Vegårshei skole.
Nåværende rektor (enhetsleder) tiltrådte i 2016, hvor situasjonen rundt spesialundervisning
ble pekt på som et viktig fokusområde ved tiltredelse. I møte med revisjonen forteller rektor at
man har vært opptatt av å få kartlagt behovet, og fokusere på fremtid og nytenkning, og ikke
se på så mye på hvordan det var tidligere. Rektor mener også det er tendenser til at tallene har
sunket noe siden 2016.
Føringer fra Vegårshei kommunes administrasjon
I kommuneplan Vegårshei 2014-2020, er det et uttalt hovedmål å tilby barn og unge et godt
læringsmiljø. Herunder ligger et mål om at kommunen skal sikre elever god kvalitet i
opplæringen og suksesskriteriene for dette beskrives som følgende:  Tilstrekkelig ressurser
for å kunne gi alle elever tilpasset opplæring  God klasseledelse  Gjennomføre
kompetansehevende tiltak  Tilstrekkelig ressurs til ledelse  Tilrettelegge for etter og
videreutdanning  Stimulere til utvikling av digitale læremidler.
I sin årsmelding for 2017 beskriver Vegårshei kommune hvordan de vil «forebygge mer –
behandle mindre», blant annet gjennom innovasjonsprogrammet, gjennom «fra IOP til TPO».
12 Ot.prp.nr.46 (1997-98)
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Rådmannen tror dette har stor positiv betydning for både skolen og elevene. Rektor forteller i
intervju med revisjonen at kommunikasjonen mellom skoleledelsen og administrasjonen er
god.
Vegårshei kommune vedtok 4.9.2018 overordnede styringskort for kommunen for 2019, med
bakgrunn i kommuneplanen. Mål 3 under «Bruker/tjeneste» er å sikre god kvalitet i
opplæringen. Suksesskriteriene her beskrives blant annet som «tidlig innsats/forebyggende
arbeid». Tiltakene beskrives som «sikre riktig og god kompetanse i barnehage og skole» og å
«videreføre fokus på å endre praksis fra individuell opplæring til tilpasset opplæring for alle
elever». Resultatmålet her blir beskrevet som «opprettholde/ forbedre skoleresultater».
Når det gjelder et eksplisitte mål for spesialundervisningen, finner revisjonen ingen
tallbestemte mål for andelen spesialundervisning. Spesialpedagogisk koordinator forteller i
intervju at det så vidt hun kjenner til, ikke foreligger direkte, konkrete føringer fra
kommunens administrasjon på dette punktet.
Revisjonen har etterspurt eventuell utfyllende eller videre vedtak og retningslinjer fra
sentraladministrasjonen i kommunen enn det som ligger offentlig tilgjengelig. Kommunalsjef
viser til i sin kommunikasjon med revisjonen at det over tid har vært et stor fokus på
spesialundervisning i kommunen, med en rekke tiltak som er satt i gang. Kommunalsjef
henviser særskilt til månedlige møter mellom enhetsleder/rektor og kommunalsjef, som følger
egen møtemal. I tillegg er det månedlig møte i skoleforum mellom enhetsleder/rektor,
hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, skolefaglig rådgiver og kommunalsjef.
Ifølge kommunalsjef er vedtatte mål rettet mot spesialundervisningen beskrevet i følgene
dokumenter:






Årsbudsjett og økonomiplan (handlingsprogram)
Overordnet styringskort
Enhetenes styringskort
Årsberetning
Tilstandsrapport for Vegårshei skole (behandles politisk)

FIGUR 2. Tiltak ved Vegårshei skole
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Arbeid med TPO og SU
"fra IOP til TPO"

Spesialped.koorinator

Ressursteam

Intensiv opplæring

PPT

BTI

Føringer fra administrasjon

Fylkesmannen

Spesialpedagogisk koordinator
Spesialpedagogisk koordinator begynte ved Vegårshei skole som lærer i 2004, og som
koordinator (50%) i 2014. Koordinator skal se til at de elvene med spesielle behov får det de
har krav på, ved å koordinere og legge til rette for spesialundervisning på skolen. Koordinator
skal også være bindeleddet mellom skole, PPT og foreldre/foresatte, og er kontaktperson i
samarbeidsmøter. Koordinator er også leder for spesialpedagogisk team på skolen, som består
av spesialpedagoger ved skolen.
Rektor og spesialpedagogisk koordinator har fast møte en gang i uka, noe koordinator
beskriver som veldig nyttig. Spes.ped. koordinator skal bidra med råd om tilpasset opplæring
og hvordan best organisere ressursene. Det er i ressursteam det formelt er satt av tid til dette
til faste tidspunkt.
Tilpasset opplæringsplan og IOP utarbeides av lærerne, men det sendes til spesialkoordinator
for godkjenning, gjennom skolens sakssystem Ephorte. Spesialkoordinator forteller at hun
melder tilbake om det er direkte feil i disse skjemaene. Skolen har en ny mal i år, og de har
jobbet noe med riktig utfylling av disse.

Fra IOP til TPO
Rektor beskriver at fokuset i skolen er å få elever «fra IOP til TPO». Dette betyr å få elvene
bort fra «individuell opplæringsplan», som følger et vedtak om spesialundervisning, til
«tilpasset opplæring», som er opplæring innenfor den ordinære undervisningen med
tilpasninger for den enkelte elev, uten et vedtak om spesialundervisning. Rektor beskriver en
plan om å få spesialundervisning som en del av ordinær undervisning i klasserommet, som har
satt i gang en omorganisering av undervisningen. Dette innebærer at de som tidligere ble tatt
ut av klassen, skal få et tilstrekkelig opplæringstilbud gjennom TPO i klasserommet. Rektor
sier det er et mål om at dette skal kunne gjennomføres for 60% av de som tidligere har hatt
spesialundervisning utenfor klasserommet.
Rektor peker på tidligere utfordringer med ressursfordelingen for spesialundervisning, da PPT
ikke hadde nødvendig oversikt over skolens ressurser til ordinær undervisning, som
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delingstimer i fag o.l. Etter en gjennomgang med PPT på dette området mener rektor derfor nå
at grunnlaget for sakkyndig vurdering og dermed vedtak, er mer realistiske.
I følge spesialpedagogisk koordinator har de på skolen fokus på sin plikt til å prøve ut egne
tiltak på skolen før en eventuell tilmelding til PPT. Rektor sier til revisjonen at en eventuell
sak ofte først drøftes på trinn eller i team, samtidig som det også røftes med foresatte. Ofte
drøftes det helt ned på det konkrete, ved eksempelvis tilpasning av lesing, lekser etc. hvis man
ikke ser ønsket effekt, så kan det meldes videre til ressursteamet. Rektor forteller at de på
skolen har hatt en satsning på samarbeidsteam med fagarbeidere og pedagoger, for å få en
bred forståelse av den enkelte trenger, og hvordan elevene kan ivaretas i eksempelvis timer
hvor de ikke har enkeltvedtak.
Ifølge rektor er skolen deltakere i et prosjekt med Statped, som handler om adferd, med
generell kompetanseheving for alle ansatte ved skolen. Revisjonen har fått oversendt en
prosjektskisse på dette, som omhandler «helhetlig kompetanseheving fra statped og RVTS
vår/sommer 18/19». Bakgrunnen for prosjektet var et økende saksomfang til fylkesmannen
vedrørende klager på atferdshåndtering på skolene i Østre-Agder, særlig tilknyttet
opplæringsloven § 9a. Det dreide seg her om en bekymring mot manglende inkludering av
alle elever kombinert med tiltakende skolevegring. Det er ifølge prosjektskissen, et ønske fra
Fylkesmannen om en omlegging av spesialundervisningen, for bedre å kunne tilpasse
undervisningen innenfor den ordinære undervisningen for flere elever. Etter henvendelse til
Statped fra Fylkesmannen i Agder, satt Statped inn enkelte tiltak for å møte en disse
utfordringene. Prosjektet har nå fokus på veiledning av faglærere og lærere tilknyttet 7. trinn
med særlige utfordringer. Det er parallelt med dette vært gjennomført et helhetlig
kompetansehevingsprogram for alle ansatte ved skolen, med fokus på inkludering for alle
elever. Dette prosjektet blir omtalt som et pilotprosjekt, og prosjektet skal foregå frem til mai
2019.
Spesialpedagogisk koordinator forteller revisjonen om skolens satsningsområde, som er «Fra
IOP til TPO». Et mål med dette er å kutte ned andelen spesialundervisning, og for å få til det
dette jobber skolen med å få spesialundervisningen inn i klasserommet og den ordinære
undervisningen. Ifølge koordinator har det på dette området skjedd mye på kort tid, og
lærerne er flinke til å omstille seg og være med på dette. Rektor forteller at de har hatt et
ekstra fokus på arbeidsmiljøet på skolen, slik at man ikke opplever at nye rutiner er en kritikk
av gammel praksis. Rektor mener at disse rutinene tar tid å etablere, og at de arbeider for at
endringene skal gi full effekt høsten 2019, men at de allerede nå ser forbedringer.
Koordinator forteller om «stasjonsundervisning», et tiltak de på skolen har begynt å jobbe
med. Stasjonsundervisning foregår under ordinær undervisning, hvor elevene løser
forskjellige oppgaver, muntlig eller skriftlig, på de ulike stasjonene.13 På den måten får man
«kamuflert» spesialundervisningen, gjennom at du har den i klasserommet, og du får delt inn i
13

Udir.no/veiledning til læreplanverket
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mindre grupper, og kan tilpasse undervisningen bedre for alle. På mindre grupper kan man
legge til rette for bedre oppfølging. For den enkelte innenfor de forskjellige gruppene kan det
gjøres variasjoner, da ikke alle jobber med det samme.
Stasjonsundervisning er ifølge koordinator noe de har brukt mye på småskolen og
mellomtrinnet. De prøvde dette også på 8. klassetrinnet i fjor. På ungdomstrinnet gjelder dette
særlig da det er en stor lettelse for både elev og lærer og ikke skille ut spesialundervisningen.
Spesialundervisningen kan også gis som tett oppfølging inne i klassen eller at man skjevdeler
eller organiserer klassen på ulike måter slik at der mest hensiktsmessig for elevenes utbytte.
Koordinator beskriver et mål for skolen, hvor flest mulig skal nå de kompetansemålene som
er beskrevet. Samtidig må man ha den tette oppfølgingen av elevene som trengs.
Intensiv opplæring
I august 2018 trådte en ny bestemmelse i opplæringsloven i kraft. Denne gjelder for elever på
1. til 4. trinn, som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Spes.ped.
koordinator forteller revisjonen at denne bestemmelsen legger grunnlaget for hva skolen gjør.
Mange av de sakene som meldes inn til ressursteam omhandler elever som henger etter når
det gjelder lesing. I følge koordinator har skolen, og ønsker å ha, et system for dette. Lærerne
har i sine instrukser at saker som gjelder dette skal meldes inn for drøfting. Dersom eleven
skal motta intensiv opplæring, skal det drøftes i ressursteam og det skal utarbeides en skriftlig
tilpasset opplæringsplan. Koordinator forteller revisjonen at dette systemet nå er i oppstarten.
Tilpasset opplæringsplan er, ifølge koordinator, brukt på de elevene som er «friskmeldt» fra
PPT. Dette gjelder de elevene som tidligere har fått spesialundervisning, men som ikke lenger
har krav på dette. Koordinator forteller at det er PPT som da anbefaler at det lages en tilpasset
opplæringsplan for å sikre at elevens rettigheter etter opplæringsloven blir ivaretatt, og på
denne måten trygges også foreldrene/foresatte.
Denne planen for tilpasset opplæring har skolen, ifølge koordinator, begynt å bruke inn på
intensiv opplæring. Det er rektor som har ansvaret for disse planene, men det er lærerne som
utarbeider dem. Da skolen ikke har faste rutiner tilknyttet utarbeidelse av disse planene
forteller koordinator under samtalen med revisjonen at hun vil drøfte dette med rektor.

Ressursteam
Spesialpedagogisk koordinator brukes gjerne av lærere for drøfting av saker som gjelder
bekymring for elevene. Det diskuteres da om saken er gjenstand for behandling i skolens
ressursteam. Som hovedregel er det kontaktlærere som melder inn saker for ressursteamet,
gjerne etter en diskusjon med koordinator. Tidligere kunne det drøftes enkeltsaker anonymt,
men dette er det ikke lenger mulighet for. Revisjonen har fått oversendt «rutine for
ressursteam 18/19»
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Skolen har organisert et ressursteam, som jobber med spesialundervisning både på individ- og
systemnivå. I dette fora legges det frem ulike typer bekymringer tilknyttet elevsaker for
drøfting. I følge rektor startet arbeidet med teamet slik det ser ut i dag, i desember 2017.
Spesialpedagogisk koordinator forteller overfor revisjonen at man tidligere hadde noe
lignende på skolen, men at dette var mindre systematisert før nåværende rektor tiltrådte. Nå
møtes de en gang i måneden. Tilstede på disse møtene er rektor, spesialpedagogisk
koordinator, sosiallærer, rådgiver, helsesøster, barnevernet og PPT. Nytt i år er at
fysioterapeut tilknyttet skolen også møter. Her kan det drøftes ulike tiltak som kan hjelpe;
rektor nevner for eksempel fysioterapeut som kan vurdere hvordan eleven sitter på stolen,
helsesøster kan vurdere syn/hørsel etc. Det blir ifølge rektor utarbeidet et kartleggingsskjema
på bakgrunn av dette.
Nytt i år for ressursteamet er at skolen ønsker at foreldrene skal være med på disse møtene.
Før innhentet skolen bare samtykke fra foreldre til å drøfte saken. Skolen har kun hatt et slik
møte for skoleåret 2018/19 med foreldre til stede, og ifølge spesialpedagogisk koordinator
virker dette så langt positivt.
Spesialpedagogisk koordinator forteller at man i teamet drøfter saken, og hvilke tiltak som
eventuelt skal settes i gang. Oppfølgingsansvaret fordeles på møtet, og det skrives referat fra
møtene. Eksempler på tiltak kan være tilpasninger innenfor enkelte fag.
I følge rektor ønskes det et fokus på at sakene raskt skal kunne tas opp til drøfting i dette
teamet, for så å sette i gang tiltak for så å evaluere det i teamet igjen. Spesialpedagogisk
koordinator forteller at om man ser at tiltak man har satt i gang på denne måten ikke fungerer,
meldes dette tilbake til ressursteam. Her drøftes ytterligere tiltak, eventuell en tilmelding til
PPT. Tilmeldingen til PPT går i all hovedsak gjennom PPT.
Ifølge spesialkoordinator fungerer ressursteamet godt, med en systematisk og ryddig måte å
behandle sakene på. Hennes inntrykk er at personalet skjønner intensjonen. Tidligere ble disse
sakene tatt opp i det spesialpedagogiske teamet, men dette var organisert på en annen måte.
De førsøkte først sine egne tiltak, for deretter eventuelt å tilknytte seg andre.

BTI
Vegårshei kommune er med i et statlig prosjekt som heter BTI; «Bedre Tverrfaglig Innsats».
Det er Helsedirektoratet som har satt av midler til dette, og målgrupper for innsatsen er barn,
unge og familier det er knyttet bekymringer til. BTI-modellen gir handlingsveileder og
verktøy i arbeidet med å avklare undring/bekymringer og iverksette tiltak i og mellom
tjenestene. BTI-modellen skal kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten
oppfølgingsbrudd. BTI-modellen gir et rammeverk for innhold som vil utvikles i takt med
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utvikling i tjenester og møtefora.14 Ifølge KS handler dette om hvilke grep kommunen kan ta
for å styrke barn og unges psykiske helse.15

Hovedmålet med ordningen er en helhetlig og koordinert innsats overfor målgruppen
Delmål:
Å følge opp barn, unge og familier som trenger bistand
Å gi god informasjon til brukerne om tiltak, tjenester og samarbeid i kommunen
Å vite hva egen og andre tjenester kan bidra med for å gi god hjelp
En samlet lokal utviklingsplan for å oppnå hoved- og delmål
Rutiner for kontrolltiltak er planlagt og gjennomføres slik at ledelsen settes i stand til å
vurdere den enkelte tjenesteyter og kommunens helhetlige innsats for å nå hoved- delmål
overfor målgruppen
Lokale mål:
Bedre Tverrfaglig Innsats tilpasses eksisterende innsats lokalt
Innsatsen utvikles i tråd med kjent kunnskap, som bidrar til å oppfylle målene
Kilde: helsedirektoratet.no

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2017 valgt ut som programfylker i nasjonalt
program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet), med midler fra
helsedirektoratet. BTI Agder (Bedre Tverrfaglig Innsats i Agder) er en av fire hovedsatsninger
i Agder, med Lister og Risør som ledende aktører.
I følge spesialkoordinator ved Vegårshei skole kunne flere kommuner i Østre-Agder velge
mellom noen prosjekter en ønsket å delta på. Andre kommuner som også er med på dette
prosjektet er blant annet Risør, Åmli, Gjerstad og Lister. Målet med dette er å sikre et
tverrfaglig tjenestetilbud, og dermed ha kontinuitet og bedre oppfølging. Man skal utarbeide
planer som ligger lett tilgjengelig. Det er spesialpedagogisk koordinator som er kontaktperson
for BTI. Prosjektet er i startfasen, hvor de forskjellige deltakerkommunene er på ulike nivåer i
arbeidet med å inkorporere programmet. Vegårshei begynte med dette prosjektet rett over
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Bedre Tverrfaglig Innsats, bti-risor.no/bti/
https://www.kslaring.no/course/info.php?id=13490
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nyttår i 2018.

Tilsyn fra fylkesmannen 2014
Vegårshei kommune hadde et tilsyn av fylkeskommunen i 2014. Tema for tilsynet var rettet
mot skolens kjernevirksomhet: «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen».
Fylkesmannens konklusjon på delen av tilsynet som omfattet tilpasset opplæring og
spesialundervisning, fant man at skolen ikke hadde skriftlige og implementerte rutiner som
sikrer underveisvurdering av elever. Skolen hadde ikke skriftlig og implementert rutine om
hvordan behov for spesialundervisning skulle meldes til rektor. Spesialpedagogisk
koordinator ved skolen forteller at dette var da hun fikk jobben som koordinator, og hun fikk
mye å gjøre på bakgrunn av dette tilsynet når det gjaldt utarbeidelse av rutiner. Hun trekker
frem at dette var positivt, da man får eierskap til det, når man er med på å utvikle maler osv.
Koordinator forteller selv at tilsynet avdekket et system med flere mangler, blant annet på
skriftlige rutiner. Skolen hadde blant annet manglende skriftlige rutiner for tilmelding til PPT.
Ifølge koordinator ble det gjort et omfattende arbeid i etterkant av tilsynet, tilsynet førte blant
annet til at det ble utarbeidet et nytt skjema for tilmelding til PPT.
PPT
Ved behov har skolen formelle møter med bla rektor og PPT, ifølge koordinator har
man gjerne slike møter ved oppstart av skoleåret, og i forkant av utarbeidelse av de
sakkyndige vurderingene. Da har PPT behov for informasjon av oss om bla.
organisering av kommende skoleår og lign. PPT har fast kontordag her på skolen hver
mandag. Koordinators opplevelse av PPT er at de er veldig tilstede; og at samarbeidet
mellom skolen og PPT er godt. PPT er også med på ressursteam.
PPT har inntaksmøter en gang i måneden, så når man har meldt inn går det stort sett
omtrent en måned til man er tildelt en saksbehandler, ifølge koordinator. Dette varierer
litt, og det hender ting tar tid, men skolen opplever at PPT organiserer seg på en god
måte.
4.1.2.2 Enkeltvedtak om spesialundervisning
Det er rektor som har ansvaret for godkjenning av enkeltvedtak tilknyttet spesialundervisning,
og spesialpedagogisk koordinator skriver disse.
Revisjonen har fått kartleggingsskjema som sendes til PPT og henvisningskjema.
TABELL 1. Oversikt over antall timer spesialundervisning i Vegårshei kommune
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År/antall elever

Totalt antall tildelte
pedagogtimer oppgitt i
årstimer/uketimer

Totalt antall tildelte timer
med fagarbeider oppgitt i
årstimer/uketimer

2018-19/45 elever

8134/214

9975/262,5

2017-18/46 elever

9728/256

10378/273

2014-15/42 elever

9651/254

11058/291

Revisjonen har gjennomgått 10 enkeltvedtak. Utvalget vedtak er ikke tilfeldig, men overlevert
fra skolen med et ønske fra revisjonen om de siste utarbeidede enkeltvedtakene. Dette ble
gjort for å få en gjennomgang av de siste oppdaterte enkeltvedtak i forhold til at skolen har
hatt en oppdatering internt, med blant annet nye maler. Det er likevel en del saker man ikke
har fått sett på, i tillegg til at de siste ti vedtakene er tidsmessig utarbeidet likt. Dette gjør at
gjennomgangen ikke er generaliserbar. Gjennomgangen er ikke direkte overførbar, men den
er med på å gi et bilde av tilstanden for utarbeidelse av enkeltvedtak, og kan vise en tendens
innenfor området.
Revisjonen har utarbeidet en sjekkliste etter aktuelle lover og sentrale retningslinjer.
Revisjonen sjekker kun om enkeltvedtakets innhold er i henhold til dette, ikke den faglige
vurderingen i enkeltvedtaket, eller hensiktsmessigheten av innholdet.
Nr. Krav
1

Enkeltvedtaket skal være skriftlig. Enkeltvedtaket skal være unntatt offentlighet.

2

Plikt til utredning, enkeltvedtaket skal henvise til utredningsarbeidet

3

Enkeltvedtaket skal inneholde en begrunnelse

4

Enkeltvedtaket skal være individualisert

5
6

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om organisering og hvilken kompetanse
som skal brukes
Enkeltvedtaket skal være gjenstand for kontroll

7

Eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering skal grunngis
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8

Informasjon om klageadgang

9

Saksbehandlingstid

Gjennomgangen gjort av revisjonen viser følgende:
Sjekklistenr
1
2
3
4

5

6
7
8
9

Revisjonen gjennomgikk 10 skriftlige enkeltvedtak. Alle fulgte samme mal, med
blant annet henvisning til unntatt offentlighet.
Alle enkeltvedtakene inneholder en «bakgrunn for saken», med bla henvisning til
sakkyndig vurdering, og eventuelle annen dokumentasjon/informasjon.
Alle enkeltvedtakene har et avsnitt om «begrunnelse».
Dette ble i alle gjennomgåtte enkeltvedtak gjort rede for under «innhold» og
«begrunnelse». Alle vedtakene gjør rede for hvilke områder det skal gis
spesialundervisning i.
Alle enkeltvedtakene inneholder informasjon om omfanget av
spesialundervisning som skal gis i timeantall, og hvilken kompetanse som skal
brukes: spesialpedagog/pedagog eller fagarbeider/assistent. Enkelte av vedtakene
beskriver at tiltakene skal dekkes av en-til-en, et tolærersystem, eller ved
fleksibel bruk av ressurser.
Alle enkeltvedtakene er underskrevet av rektor. Gitt saksbehandler er enten
rektor eller spes.ped.koordinator.
Ett vedtak avviker fra sakkyndig vurdering fra PPT, dette grunngis i vedtaket.
Alle enkeltvedtakene inneholder informasjon om klageadgang, om rett til å se
sakens dokumenter og klageinstanser.
Tre av de ti enkeltvedtakene er ferdigstilt over 3 måneder etter at sakkyndig
vurdering fra PPT forelå.

4.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON
Revisjonen konkluderer med at arbeidet med å skape et inkluderende læringsmiljø og styrke
den ordinære opplæringen er både ressurskrevende og tidkrevende. Det sentrale er at man i
Vegårshei kommune videreutvikler og arbeider videre med det utviklings- og
implementeringsarbeidet man nå er i gang med.
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Vegårshei kommune bør ta utgangspunkt i Stortingets føringer om at en redusert andel av
elever med spesialundervisning på sikt vil kunne gi en økonomisk gevinst, og at en
fellesskole, uten segregerende tiltak, og bedre kvalitet på ordinær undervisning er hovedmålet.
Kommunen legger til grunn i sine styringsdokumenter at de skal ha et godt læringsmiljø, med
fokus på tilpasset opplæring. Revisjonen anser dette som positivt og et viktig signal fra
kommuneadministrasjonen. Revisjonens inntrykk er likevel det er noe snever dokumentasjon
angående tilnærmingen til spesialundervisning og tilpasset opplæring sentralt i kommunen.
Det er ikke satt noen konkrete mål for en nedgang i andel spesialundervisning. Samtidig har
enhetsleder og kommunalsjef jevnlige møter hvor spesialundervisning diskuteres, og dette er
en viktig møteplass for dette arbeidet.
Etter revisjonens synspunkt er andelen spesialundervisning høy. Sentrale føringer og
forskningsrapporter på området fremhever at andelen spesialundervisning bør ned, både med
bakgrunn i et økonomisk aspekt og med tanke på et godt læringsmiljø for elevene. For å
kunne ha egnede tiltak er det nødvendig med oppsatte mål. Kommunen bør sette et klart mål
for å få ned andel spesialundervisningen, med tilhørende tiltak. Disse tiltakene bør evalueres,
for å vurdere om tiltakene er hensiktsmessige for å få ned andelen spesialundervisning.
Skolen, ved enhetsleder, har satt et fokus på å få ned andel spesialundervisningen, blant annet
gjennom en mer inkluderende ordinær undervisning. Dette anser revisjonen som positivt, og
vil anbefale skolen å fortsette dette arbeidet.
Revisjonen ser det som positivt at skolen får hjelp fra eksterne for å skape et mer
inkluderende læringsmiljø, gjennom blant annet prosjektet med Statped, som har fokus på
kompetanseheving. Forarbeidene til opplæringsloven legger vekt på et godt læringsmiljø for å
få ned andel spesialundervisning. Revisjonen vil anbefale at kommunen sentralt, og skolen i
Vegårshei, arbeider videre for kompetanseheving på dette punktet.
Revisjonens inntrykk er at skolen har satt i gang flere tiltak, og har flere rutiner som skal
bedre læringsmiljøet på skolen, blant annet gjennom ressursteam. Revisjonen ser at det likevel
er en høy andel spesialundervisning, som gjør det naturlig å spørre om tiltakene har ønsket
effekt. Denne vurderingen bør bli en del av arbeidet for kommunen sentralt, og skolen,
fremover. Revisjonens vurdering er at man ved å ha tiltak som ikke er tilstrekkelig
hensiktsmessige, vil terskelen for tilmelding til PPT være lavere. I denne sammenheng kan
kommunen vurdere å samarbeide med PPT om å senke denne terskelen, gjennom blant annet
å se på hvilke områder som peker seg ut for spesialpedagogisk hjelp og hva som kan og skal
være innenfor tilpasset opplæring. Dette for å nå et mål om å få flere elever innenfor
normalområdet og tilpasset opplæring, uten å vedta spesialundervisning.
Revisjonen har hatt en gjennomgang av et utvalg enkeltvedtak, med fokus på et utplukk av
sentrale krav. På bakgrunn av det revisjonen har valgt å se på, er konklusjonen etter
gjennomgangen at utformingen av vedtakene er tilfredsstillende.
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Om skolen bruker en-til-en undervisning, skal dette begrunnes i vedtaket. Etter veileder til
utdanningsdirektoratet er dette både ressurskrevende, og kan i tillegg være belastende for
elevene det gjelder. Det skal derfor komme tydelig frem av vedtaket hvorfor dette tiltaket er
tatt i bruk. Dette bør skolen ta med i vurderingen av innhold i enkeltvedtaket.
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4.2.

ANDRE PROBLEMSTILLING

2) Hvilke vurderinger ligger til grunn for kommunens ressurstildeling til
spesialundervisning? Herunder hvordan elevens timeantall er i Vegårshei
sammenlignet med andre kommuner, samt kommunens finansiering av
spesialundervisningen
Ressurser til- og innholdet i- spesialundervisning innebærer ressursfordeling på to nivåer. For
det første er det relevant å få belyst hvordan tildelingen av ressurser (timeantall og innhold) til
den enkelte elev er i Vegårshei, sammenlignet med andre kommuner, og hvordan balansen
mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring fremstår. For det andre vil det være
interessant å se på hvordan kommunen finansierer sin spesialundervisning, både for å sikre at
skolen kan tilby spesialundervisning til de som har rett til det, og på den andre siden sikre at
ikke ressurstildelingen kan opptre som en driver for mer spesialundervisning.
Ressurstildelingen kan også ha stor betydning for hvordan skolen er rustet til å tilby
tilrettelagt undervisning innenfor det ordinære opplæringstilbudet.
4.2.1. REVISJONSKRITERIER
Barn og unge har etter opplæringsloven § 2-1 plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en
offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. Etter loven
skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev.
Skolen har en plikt til å legge til rette for en opplæring som fremmer elevenes
læringsutbytte16. I tillegg har elevene en rett etter opplæringsloven § 8-2 til å tilhøre en klasse,
og organiseringen av undervisningen skal til vanlig ikke skje etter en inndeling som for
eksempel faglig nivå. En rett til spesialundervisning skal således vurderes når eleven etter
dette ikke kan nyttiggjøre seg av ordinær undervisning. Kommunen kan ikke avvise denne
retten på bakgrunn av eksempelvis økonomi, jfr. oppl. § 13-10.
Spesialundervisning er kostnadskrevende, og ressursene til skole, inkludert
spesialundervisning, må sees i sammenheng med kommunesektorens totale ressurssituasjon
der skole er en av flere velferdstjenester som trenger ressurser17.
På oppdrag fra kunnskapsdepartementet ble det nedsatt et ekspertutvalg som skulle se
nærmere på, og bidra til, at elever med behov for tilrettelagte tiltak, får tilbud av høy kvalitet
og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Rapporten fra ekspertutvalget ble overlevert
til Kunnskaps- og integreringsministeren 4.mars 201818. Ekspertutvalget beskriver at dagens
16
17

Ibid
KS, FoU: Spesialundervisning- drivere og dilemma, 19.2.2015
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https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertgruppe-for-barn-og-unge-medbehov-for-sarskilt-tilrettelegging/id2543492/
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spesialpedagogiske organisering og undervisning, slik den er nå, ikke fungerer for barnets
beste, jfr barnets rettigheter etter barnekonvensjonen. Det rettes fokus på at om
spesialundervisningen skal fungere etter sin hensikt, må kvaliteten på spesialundervisningen
forbedres.
Barneombudet gjennomførte i 2017 et prosjekt som viste at mange av elevene som mottar
spesialundervisning ikke får en forsvarlig opplæring. Dette prosjektet resulterte i rapporten
«Uten mål og mening?»19. Det ble i rapporten pekt på manglende forventninger til elevene,
dårlig kvalitet på opplæringen og lærere uten nødvendig kompetanse. Rapporten peker på
utfordringer ved å ekskludere elever fra den ordinære undervisningen, som kan føre til lavere
selvfølelse og trivsel for eleven.
Ressursfordeling på kommunenivå dreier seg om forholdet mellom rammer for tilpasset
opplæring og spesialundervisning. En av de sentrale driverne for spesialundervisning er ifølge
både offentlige dokumenter og tidligere forskning «organiseringen av opplæringen»20. Når det
gjelder bruk av ressurser, vil dette for kommunen til syvende og sist være prioritering av
ressursbruk mellom ulike rettigheter og behov.
Når skolens rammer er låst, kan en økning i bruk av spesialundervisning bidra til å flytte på
ressurser fra den ordinære undervisningen21. Etter departementets syn vil en forskyvning av
ressursbruk til ordinær opplæring innebære en bedre utnyttelse av ressursene innenfor
kommunens gjeldende budsjettrammer22.
I Vegårshei kommunes årsberetning for 2017 er et av kommunens mål å «sikre barn og
ungdom god kvalitet i opplæringen». Herunder er tiltaket «endre praksis fra individuell
opplæring til tilpasset opplæring for alle elever» Resultatmålet for dette er beskrevet som
«færre spes.ped. timer både i skole og barnehage».
På bakgrunn av NOU 2003:16 «I første rekke», ble det i St.meld. Nr.30 (2003-2004) lagt til
grunn en målsetning om å forsterke den tilpassede opplæringen, for på den måten å redusere
omfanget av spesialundervisning.

19

http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/03/Bo_rapport_enkeltsider.pdf

20

KS, IRIS rapport 2012 «Spesialundervisning – drivere og dilemma»
KS, IRIS rapport 2012 «Spesialundervisning – drivere og dilemma», funn om en generell aksept blant
gruppene
22
Stortingsproposisjon 129 L (2012-2013)
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Spesialundervisning innebærer at det brukes mye tid og ressurser på sakkyndige vurderinger
og enkeltvedtak23, i tillegg til ressursene som brukes på skolen til gjennomføringen av
spesialundervisningen.
Opplæringsloven § 1-3 fastslår elevens rett til tilpasset opplæring; dette er ingen individuell
rettighet. Etter forarbeidene24 skal prinsippet om likeverdig opplæring være grunnprinsippet i
den norske skole. ”Tilpasset opplæring handler om å skape god balanse mellom evnene og
forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet”25. Departementet legger opp til at skolene
gjør en grundig vurdering av behovet for spesialundervisning: ” Spesialundervisning skal
være en sikringsmekanisme som eventuelt settes inn med utgangspunkt i en vurdering av
elevenes behov for hva som skal til for at eleven får et tilfredsstillende utbytte av
opplæringen”26.
Da spesialundervisning er en lovfestet rett, kan ikke kommunen avslå et krav om
spesialundervisning med begrunnelse i begrensede midler. For kommunen vil det være
sentralt å utnytte ressursene innenfor opplæring på best mulig måte, men på samme måte
oppfylle lovkravet om «en tilfredsstillende opplæring».
Driften av den offentlige skolen blir i hovedsak finansiert av kommunen, men det finnes
enkelte statlige tilskuddsordninger.27 På landsbasis blir omtrent en fjerdedel av kommunens
utgifter brukt på grunnskole. En elev i grunnskolen koster i gjennomsnitt 112 000 kroner per
år.28
Skolen blir tildelt ressurser gjennom kommunens budsjettvedtak, og må utføre sine lovpålagte
oppgaver og følge de nasjonale føringene fra bl.a. læreplanverket, med disse ressursene.
Kunnskapsløftet, som ble innført skoleåret 2006-2007, og etterfølgende stortingsmeldinger,
har som formål å utvikle en mer inkluderende skole hvor flere elever lærer mer:” Når
kvaliteten på den vanlige opplæringen øker, øker utbyttet for alle som er involvert. Det
reduserer dermed behovet for ekstra tiltak som spesialundervisning. Når kvaliteten på den
ordinære undervisningen går ned, øker behovet for ekstra tiltak og for spesialundervisning. En
viktig utfordring er dermed å sørge for at den vanlige opplæringen får så høy kvalitet som
mulig. Det forutsetter nært samarbeid mellom alle som er involvert i opplæringen for alle
grupper av barn, unge og voksne, og kan ikke overlates til en eller få parter”29.
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«Inkluderende fellesskap for barn og unge»
Ot.prp. nr.46 (1997-98)
25
Meld. St. 18. (2010-2011) s.9
26
Meld St. 18 (2010-2011).
27
Så godt som all finansiering skjer fra kommunene. Dette kommer fra den totale rammen kommunen får fra
staten. I tillegg får kommunen tilskudd fra staten til f.eks. lærenorm, men disse midlene er ikke ennå lagt inn i
kommunenes rammer. Noen skoler som har flyktninger kan søke IMDi midler.
Private skoler finansieres direkte fra staten.
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Utdanningsspeilet.udir.no 2017
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NOU 2009:18 Rett til læring s.26, kap. 2.4
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I kommentarutgaven til opplæringsloven understrekes det at om en elev har krav på
spesialundervisning, vil avhenge av hvilke tiltak som finnes på den aktuelle skole, ” kanskje
er skolen flink til å ivareta det generelle prinsippet om tilpasset opplæring gjennom
pedagogiske og organisatoriske tiltak”30.
Etter utdanningsdirektoratets veileder bør skolen tilføres de nødvendige ressurser som skal til
for å tilpasse den ordinære opplæringen, før saken henvises til PPT.

4.2.2. FAKTA
I følge årsmelding 2017 for Vegårshei kommune er de økonomiske rammen for enhetene i
2018 svært stramme. Dette krever kutt i budsjettene, som medfører utfordringer for enhetene
«når disse følges opp av nye krav til innsparing og effektivisering i 2018 og årene fremover.
Samtidig opplever vi en økning i tjenestebehov og forventninger hos innbyggerne».
I følge regnskapet 2017 og budsjett 2018 blir skolen tildelt en ramme fra kommunen. Vedtak
om spesialundervisning utløser ingen ekstra ressurser. Skolen har hatt samme ramme disse
årene, med unntak av et vedtak i kommunestyret om økt tilskudd (lønn/rektor) som er satt til
200.000,- over tre år.
Skolen i Vegårshei kommune er i budsjettet for det enkelte år tildelt en ressursramme som
forutsettes å gi rom for den tilrettelagte undervisningen skolen skal tilby. Ressursrammen
baseres historisk, med utgangspunkt i tidligere år. Skolen har i budsjettprosessen mulighet for
å melde inn eventuelle endringer som vil komme det neste skoleåret. Her vil det i teorien være
mulig å legge inn ekstra ressurser til spesialundervisning. Det er avsatt noen midler sentralt
som skolen kan søke om ved behov.
I intervju med revisjonen forklarer rektor at i skolens utregning og definisjon av
spesialundervisning inngår også spesialundervisning som foregår i klasserommet. Rektor
påpeker at mer ressurser inn i ordinær undervisning, som er rettet mot spesialundervisning,
også kommer flere elever til gode. Sikring av tidlig innsats, tidlig hjelp og strakstiltak dersom
eleven henger etter i lesing, skriving eller regning er avgjørende, og rektor påpeker at man må
ha midler slik at man kan sette i gang tiltak til dette uten vedtak, da denne flytende ressursen
gir en åpning for at skolen selv kan gjøre passende vurderinger uten at det må opp i
ressursteam, slik at de kan bruke ressursene etter egen vurdering. Rektor fremhever at det
handler det om å se hva skolen klarer å få til innenfor ordinær undervisning.
Rektor forteller revisjonen at det er viktig å ha nok ressurser for å igangsette strakstiltak, da
dette er veldig viktig som forebyggende arbeid. Videre er det viktig med tilstrekkelige

30

Helgeland:2001 s.173.
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ressurser til flerspråklige elever, samt at tidlig innsats ikke blir «straffet» fordi man forsøker å
drive med TPO i klasserommet.
Rektor forklarer at ressursfordelingen er basert på skolens ønske om å gi så mye man kan som
en del av ordinær opplæring uavhengig av vedtak, men faren med dette er at skolen da ikke
får ekstra ressurser. TPO kan likevel være til elevens beste ved å være i ordinær opplæring.
Tidligere ble det satt likhetstegn mellom ressurser og vedtak, men dette henger igjen fra
gammel tankegang og er ikke en sannhet lenger. I følge rektor er den nye måten skolen drifter
på med overgang fra IOP til TPO ikke nødvendigvis rimeligere, men ressursmessig har ikke
dette vært gjenstand for kamp hos politikerne.
Rektor beskriver overfor revisjonen fordelen med den nye lovbestemmelsen: «Det er viktig og
bra at tidlig innsats er lovfestet, for da har også jeg som rektor litt mer å slå i bordet med.
Det handler egentlig om kartlegging og å bruke ressursene hos hverandre, og tørre å
vektlegge det vi egentlig tenkte og se litt vekk fra kun den tradisjonelle pensumtankegangen.
Dette er tanker vi bør ha med oss hele veien. Noe handler om ressurser, men mye handler
også om både verdier og kompetanse.

Ressursbruk og timeantall i forhold til andre kommuner
Av tilgjengelig statistikk ved ressursbruk til spesialundervisning i Vegårshei sett opp mot
komparative kommuner, foreligger det ikke spesifiserte driftsutgifter øremerket
spesialundervisning blant de ulike kommunene. For å gi et bilde av ressursbruk på et
overordnet nivå, har revisjonen nedenfor sammenstilt en oversikt over netto driftsutgifter til
grunnskolen i prosent av netto driftsutgifter totalt i kommunen. Oversikten er basert på
KOSTRA-funksjonene 202, 215, 222, 22331, og viser en sammenstilling av de siste tre årenes
driftsutgifter til grunnskolen blant sammenlignbare kommuner32, gjennomsnittet for AustAgder og landet samt KOSTRA-gruppe 1 (KG1):
Netto driftsutgifter til
grunnskolen i prosent

2017

2016

2015

Vegårshei
Tvedestrand
Risør
Gjerstad
Aust-Agder
KG1
Landet

20,4
23,2
20,9
22,9
24,2
25,2
22,5

20,9
24,1
22,6
23,1
24,2
24,8
23,0

21,7
24,7
22,7
24,6
24,4
24,7
23,3

31

KOSTRA-funksjon 202 Grunnskole, 215 Skolefritidstilbud, 222 Skolelokaler, 223 Skoleskyss
Kommunene er plukket ut med hensyn til geografisk nærhet, sammenlignbar størrelse samt at de fire
kommunene har et felles samarbeid på PP-tjenesten i Østre Agder
32
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KOSTRA: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole, etter region, statistikkvariabel og år

Tabellen viser at ressursbruk til grunnskolen som helhet, ikke skiller seg ut i Vegårshei sett i
sammenheng med komparative kommuner, KG1, Aust-Agder og landet for øvrig. Vegårshei
ligger noe lavere i prosentvise utgifter til grunnskole ift. netto driftsutgifter totalt, enn alle de
øvrige sammenligningsenhetene. Revisjonen vil likevel presisere at det med en slik stor
sammenstilling med fire funksjoner i KOSTRA, vil kunne ligge mange underliggende
faktorer til at Vegårshei bruker mindre av sine totale utgifter på grunnskolen. Vegårshei er
også den eneste av kommunene som kun har én grunnskole, noe som også vil påvirke
utgiftene.
I tabellen nedenfor har revisjonen sammenstilt fordelingen av andel elever med vedtak om
spesialundervisning i grunnskolen, i prosent av andel elever totalt. Fordelingen viser
utviklingen for de siste tre årene blant de sammenlignbare kommunene, fylkesgjennomsnittet,
KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet:
Elever med spesialundervisning i prosent

2017

2016

2015

Vegårshei
Tvedestrand
Risør
Gjerstad
Aust-Agder
KG1
Landet

14,7
11,7
10,6
9,4
9,2
10,3
7,8

16,1
9,7
10,5
9,7
9,1
10,1
7,8

15,8
10,1
8,9
13,4
9,2
9,5
7,9

KOSTRA: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole, etter region, statistikkvariabel og år

Slik det fremgår av tabellen, har Vegårshei kommune en høy andel elever i grunnskolen som
får spesialundervisning sammenlignet med både andre kommuner, fylkesgjennomsnittet,
KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet. Det har vært en liten nedgang fra 2015 til 2017,
men Vegårshei ligger likevel i 2017 betydelig høyere enn alle de sammenlignbare enhetene.
I fremstillingen nedenfor, presenteres andel elever og andel timer den enkelte kommune i
Aust-Agder har av spesialundervisning i prosent av andel elever og timer totalt:33

33

KOSTRA – Sammenstilling for Aust-Agder. Hentet fra Fylkesmannen “Opplæringsvinduet 2018“
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Tabellen fremstiller to forhold: på blå akse vises i prosent hvor stor andel elever som har
vedtak om spesialundervisning. Rød akse viser på sin side prosentvis hvor stor andel timer
som går til spesialundervisning på skolen. Forholdet mellom aksene ved den enkelte
kommune, sier noe om omfanget på vedtakene. Det vil si at de kommunene som har stor
avstand mellom andel elever og andel timer med spesialundervisning, har færre elever, men
mer komplekse vedtak med stort omfang av antall timer. Vegårshei har i forhold til
eksempelvis Risør kommune, mindre avstand mellom andel elever og andel timer, noe som
kan gi en indikasjon på at det i Vegårshei er et høyere andel elever som har vedtak om
spesialundervisning, men at vedtakene har mindre omfang og færre timer per elev. Dette blir
bekreftet i samtale med rektor, som beskriver at skolen nok har for mange slike enkeltvedtak
med lite antall timer. Risør kommune som på sin side har en stor avstand mellom aksene, kan
gi en indikasjon på at de har færre antall elever med spesialundervisning, men at de har mye
mer ressurskrevende vedtak med et større antall timer på den enkelte elev.
Knyttet til andel timer med spesialundervisning registrerer revisjonen at det er kommunene
Vegårshei, Tvedestrand og Risør som ligger blant de høyeste, kommunene som sammen med
Gjerstad inngår i samarbeidet om felles PP-tjeneste.
Fordelingen av andel timer i forhold til andel elever med spesialundervisning, gjenspeiles
også i KOSTRA-variabelen om «Årstimer til spesialundervisning per elev med
spesialundervisning i antall»:
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Årstimer til spesialundervisning per elev med
spesialundervisning (antall)
VEGÅRSHEI

83,4

TVEDESTRAND

127,9

RISØR

149,5

GJERSTAD

104,9

AUST-AGDER

115,1

KG1

138,6

LANDET

133,6
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KOSTRA: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole, etter region, statistikkvariabel og år

I fremstillingen ovenfor kan en se at Vegårshei kommune ligger ganske lavt på antall timer til
spesialundervisning per elev med vedtak om SU. Ved å se på tabellen ovenfor i lys av tabellen
på forrige side, viser tabellene en indikasjon på at Vegårshei kan ha en lavere terskel for
vedtak om spesialundervisning i forhold til andre kommuner. Tabellene viser at Vegårshei har
flere elever med vedtak, men at vedtakene er mindre omfattende ved at de inneholder færre
antall timer på den enkelte elev. Ser man derimot på f. eks Risør kommune, som hadde en stor
avstand mellom andel elever og andel timer, så gjenspeiles dette i tabellen ovenfor da det gis
indikasjoner på at de har mye større og omfattende vedtak, fordelt på færre antall elever.

4.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON
Det er positivt at enkeltvedtak om spesialundervisning ikke utløser direkte ressurser sentralt
fra kommunen. Om enkeltvedtak utløser resurser, vil det etter revisjonens syn potensielt
kunne føre til økt spesialundervisning. Vi er samstemt med rektor i at det er positivt med en
lovfestede rett til tidlig innsats, som gjør at kommunen må sette inn ressurser på dette området
for å etterkomme kravet i opplæringsloven. Denne bestemmelsen har sin begrunnelse i at flere
barn skal ha et inkluderende læringsmiljø.
Gjennomgangen av kommunens timer til spesialundervisning, viser at Vegårshei kommune
har en høy andel av elever som får et lavt antall spesialundervisningstimer. Når det i
kommunen er mange som får et fåtall timer, kan dette ut i fra revisjonens synspunkt indikere
både at man har et for dårlig tilbud innenfor den ordinære undervisningen, men også at
terskelen for å melde inn til PPT er for lav. Kommunen bør etter revisjonens synspunkt se
nærmere på dette i sitt videre arbeid med tilpasset opplæring og spesialundervisning.
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Revisjonen har ikke gått nærmere inn på andel spesialundervisning per klasse, og ser det som
naturlig at kommunen bør se på dette i sitt videre arbeid, med tanke på tidlig innsats og
tilpasset opplæring. Revisjonen har heller ikke undersøkt om det eventuelt er spesielle
fagområder eller lignende hvor det er stor risiko for spesialundervisning. Dette er noe
kommunen i sitt videre arbeid bør se nærmere på.
Revisjonen konkluderer med at andelen spesialundervisning er høy, og henviser til
konklusjoner i problemstilling 1.
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4.3

TREDJE PROBLEMSTILLING
3) Hvilke rutiner og praksiser har kommunen for å følge opp om elevene får
tilstrekkelig utbytte av spesialundervisningen?

4.3.1. REVISJONSKRITERIER
Opplæringsloven stiller visse krav til evaluering av bruken av spesialundervisning.
Kommunen har også, jamfør problemstilling 2, en interesse av å forhindre unødig bruk av
ressurser til spesialundervisning.
Problemstillingen er beskrevet i veileder for spesialundervisning: Fase 6: Evalueringsfasen
For å kartlegge Vegårshei kommunes rutiner på dette området, har revisjonen innhentet
rutinebeskrivelser fra kommunen og samtaler med skoleledelsen.
For en elev som får spesialundervisning, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan
(IOP). Jfr. oppll. § 5-5. Skolen skal en gang i året utarbeide en skriftlig oversikt over den
opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven. Denne evalueringen
skal vurderes ut ifra målene som er satt i elevens IOP.
Paragraf § 5-5 i opplæringsloven regulerer IOP-en og hva den skal inneholde. Denne skal
bidra til at eleven får et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Etter forarbeidene skal IOPen utvikle kortfattede og praktiske planer til hjelp i planlegging, gjennomføring og evaluering
av opplæringen.
Etter veileder34 er det behov for, i evalueringsfasen, å vurdere følgende:
– Hvordan har elevens opplæring vært
– Hva har vært bra og mindre bra i opplæringen?
– Hvordan har elevens utvikling vært sett i forhold til oppsatte mål i IOP-en?
– Er de oppsatte målene fortsatt relevante eller er det behov for å justere dem?
– Er det fortsatt behov for spesialundervisning?
– Hvordan bør det videre arbeidet legges opp? Bør det gjøres justeringer i opplegget for
øvrig?
4.3.2. FAKTA

Revisjonen har fått tilsendt en rekke dokumenter og rutinebeskrivelser i forbindelse med vårt
arbeid. Skolen har blant annet oversendt dokumentasjon tilknyttet årshjul for
spesialpedagogisk undervisning og malen som brukes i utformingen av individuell

34

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
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opplæringsplan (IOP). Rektor forteller revisjonen at skolen har tatt i bruk en ny mal for IOP,
som løfter evaluering av tiltak tydeligere frem enn før. I følge rektor er dette også til hjelp for
PPT, som har en egen «bolk» i malen for levering.
Malen for IOP er innholdsmessig delt inn etter de forskjellige områder/fag det gis
spesialundervisning i, med utfylling for «vurderingsformer». Revisjonen har ikke gjennomgått
utfylte IOP-er i dette revisjonsprosjektet.
Spes.ped. koordinator og rektor har ukentlige møter, samt at rektor også leser årsrapporten og
spes. ped. koordinator som godkjenner den. Det foreligger også en evaluering av tiltak som er
gjort i årsrapporten, samt en halvårsvurdering som gjøres før årsrapport. Det gjøres også en
evaluering på skolen fra «IOP til TPO» knyttet til tall fra PPT.
Evaluering blant ansatte er også gjennomført blant teamene på skolen, med
erfaringsutveksling om hvordan tiltak har fungert, hva som er prøvd ut etc. Rektor har også
plangrupper med teamlederne (barne-, mellom- og ungdomstrinnet og SFO), for å sikre en
god dialog med alle nivåer og ledelsen.
Når det reises en bekymring rundt en elev settes det i gang en kartlegging, som eventuelt blir
et grunnlag for tilmeldingen til PPT. Da vurderes tiltak som allerede er satt i gang, og man
kommer eventuelt med nye tiltak som evalueres etter en viss tid. Eksempelvis på tiltak som
kan være prøvd ut er «tilpasset arbeidsmengde», «tilpasning av arbeidsmåter», «tilpasset valg
av læremidler/materiell», «hjelp til klargjøring av oppgaver og strukturering av eget arbeid»,
«støtte av voksen», «tilpasset organisering av undervisning», «kontakt med sosiallærer»,
«tiltak innen sosial/emosjonell adferd», hørsel- /synsundersøkelse eller andre former for
kartlegging.
Vegårshei skole utarbeider en tilstandsrapport som behandles politisk. Rapporten fra 2017
peker på utfordringer med høy andel spesialundervisning, og påpeker at kommunen har som
mål å få ned denne andelen. Rapporten peker på noen områder det skal jobbes med i
sammenheng med dette.
Når det gjelder møtefora på et administrativt nivå hvor spesialundervisning har et særskilt
fokus, avholdes det månedlig møte i skoleforum mellom enhetsleder, hovedtillitsvalgt for
Utdanningsforbundet, skolefaglig rådgiver og kommunalsjef.
4.3.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON
Revisjonen har kun vurdert evalueringen av spesialundervisningen på et overordnet
systemnivå. Revisjonen ser i sin gjennomgang at skolen har flere rutiner som omhandler
evaluering, og hyppige evalueringsmøter med de fagansvarlige på skolen. Dette finner
revisjonen positivt. En evaluering av tiltak er avgjørende i arbeidet med tilpasset opplæring og
spesialundervisning, og revisjonen vil anbefale at skolen fortsetter med dette arbeidet.
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Revisjonen har ikke gjennomgått ferdig utfylte IOP-er, men på et generelt grunnlag anbefaler
revisjonen at IOP-er har konkrete mål, for dermed å kunne evaluere disse på en god måte.
Når det gjelder kommunens evaluering av spesialundervisningen på et mer overordnet nivå,
krever dette at det settes klare mål. Dette må tydeliggjøres i forventninger fra
administrasjonen. Årsrapporten må gi tydeligere målsettinger og informasjon om evaluering
av disse. Tilstandsrapporten fra skolen til politikere angir ikke om skolen har nådd noen av
sine mål på dette feltet.
Det er positivt at det er en regelmessig møtevirksomhet med enhetsleder og kommunalsjef,
som har fokus på spesialundervisningen.
I tillegg til et fortsatt fokus på å få flere elever inn i den ordinære undervisningen, bør
kommunen og skolen arbeide systemrettet og overordnet med den høye andelen
spesialundervisning. Dette bør gjøres ved å sette klare mål for den tilpassede opplæringen og
spesialundervisningen. Det bør vurderes konkret hva som ansees manglende ved dagens
situasjon, og sette inn egnede tiltak, som igjen må evalueres. Når tiltak er satt i gang uten at
andelen spesialundervisning går ned, må tiltakene evalueres og tilpasses slik at de oppnår
ønsket effekt.
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5.

REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Vegårshei skole har et uttalt ønske om å skape et mer inkluderende læringsmiljø, og dette er
positivt sett i lys av at andelen spesialundervisning skal ned. Revisjonen observerer at det er
igangsatt målrettet innsats på området, og at det er satt i gang tiltak for å inkludere flere elever
i den ordinære undervisningen. Dette er et arbeid som bør videreføres. Prosjekter som for
eksempel Statpeds pilotprosjekt kan være til god hjelp for kommunen i det videre arbeidet.
Vegårshei kommune har satt i gang flere tiltak for å bedre den tilpassede opplæringen og få
ned andelen spesialundervisning. Flere av disse tiltakene er det for tidlig å se resultater av, og
derfor er det viktig at kommunen følger nøye med på disse i videre arbeidet for å se om
tiltakene gir ønsket effekt. Revisjonen anser det som positivt at kommunen og skolen har et
fokus på tilpasset opplæring, som blant annet har gitt en økning i delingstimer. Revisjonen vil
likevel påpeke at kommunen har hatt et fokus på å få ned andelen spesialundervisning over
flere år, og selv om andelen har gått noe ned, er andelen elever med vedtak fremdeles høy.
Etter revisjonens synspunkt, med bakgrunn i det vi har blitt forelagt, er det fra sentralt i
kommunen lite dokumentert hvilke konkrete mål som er satt for spesialundervisning, tilpasset
opplæring og inkluderende læringsmiljø. Kommunen sentralt bør sette seg konkrete mål for
spesialundervisning og tilpasset opplæring. I denne sammenheng må kommunen finne egnede
tiltak, for så i neste omgang å evaluere disse. Når kommunen nå fremdeles har en høy andel
spesialundervisning, vil det være naturlig å spørre seg om tiltakene hittil ikke har fungert etter
sin hensikt. Kompetanseheving og systemrettet arbeid vil være sentralt for kommunen
fremover.
Når læringsmiljøet ikke er tilfredsstillende, vil det kunne føre til en lavere terskel for
tilmelding til PPT. Revisjonen spør seg også om den generelle terskelen for tilmelding til PPT
er for lav. Kommunen bør i sitt videre arbeid se på hvilket nivå de ligger på med tanke på
tilmelding til PPT.
Kommunen bør vurdere å se nærmere på andelen spesialundervisning og egnede tiltak mot
dette på de forskjellige trinn, eller om risikoen for spesialundervisning er større i enkelte fag.
Når man har kartlagt dette, kan egnede tiltak settes inn på disse områdene.
Når det gjelder gjennomgangen av enkeltvedtak, med det vi har valgt å se på her, i tillegg til
rutiner og maler for IOP, konkluderer revisjonen med at det gjennomgåtte datagrunnlaget er
tilfredsstillende.
Arbeidet som nå er satt i gang på skolen, med et mer inkluderende læringsmiljø og et fokus på
tidlig innsats, vil være tidkrevende. Det er viktig at kommunen følger opp dette ved, etter en
tid, å se om andelen spesialundervisning går ned.
Revisjonens anbefalinger:
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5.1

-

Vegårshei kommune bør videreføre arbeidet med tilpasset opplæring og en styrket
ordinær undervisning, samtidig bør kommunen vurdere om terskelen for tilmelding av
spesialundervisning til PPT er riktig.

-

Kommunen sentralt bør etter revisjonens vurdering etablere konkrete og klart definerte
mål for en lavere andel spesialundervisning. For dette arbeidet vil det være avgjørende
at målene som etableres er målbare basert på den effekten tiltakene utgjør.
Kommunens evaluering av tiltak og effekt vil danne grunnlag for kommunes videre
arbeid for et mer inkluderende læringsmiljø.

-

Kommunen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gå nærmere inn på hvilke fag eller
klassetrinn det er risiko for høy andel spesialundervisning, for deretter å kunne sette
inn mer målrettede tiltak som antas å gi større effekt på kort sikt, men hvor også dette
må ses opp mot etablering av mål som kan danne grunnlag for evaluering.

RÅDMANNENS KOMMENTAR

Av e-post av 29. januar 2019 fra rådmannen i Vegårshei kommune:

Hei
Vi har ingen merknader til rapporten

Med vennlig hilsen
Ole Petter Skjævestad
Rådmann
Vegårshei kommune
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